Niniejszym zamawiamy prenumeratę „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa” na rok ….… w ilości ........... egz. każdego numeru.
Wpłatę w wysokości ............................. zł przekazujemy na konto Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach:
BANK PEKAO S.A. O/Gliwice nr 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224
z dopiskiem: prenumerata „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA BĘDZIE MOŻLIWA PO DOKONANIU PRZEDPŁATY

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Zamawiającego …………………………………….…………………………..
Adres Zamawiającego...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Nr NIP.....................................
Czasopisma prosimy kierować na adres:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...........................................

...................................

...................................

Podpis zamawiającego
Główny Księgowy
data
.............................................................................................................................................................................................

Uwaga:
Prenumerata roczna „Biuletynu IS” (6 numerów) na 2018 rok wynosi 222 zł (brutto)
(cena jednego egz. 37 zł)
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Dane do utworzenia konta dostępu do archiwum elektronicznego BIS (1 prenumerata = 1 konto):

1.

Imię:……….……………………., nazwisko:……………………......………………….., email:……..................................................................……………………

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100 jako Administratora moich danych
osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres mail, w celu dostępu do archiwum elektronicznego BIS.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
- podanie powyższych danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne,
- zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, cofnięcie zgody powoduje powstanie po stronie Administratora obowiązku usunięcia tych danych,
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………….
podpis Użytkownika konta

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100.
2) W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: RODO@is.gliwice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie nazwa firmy, imię, nazwisko, adres są niezbędne do kontaktu z Zamawiającym oraz w celu wystawienia faktury i wysyłki
materiałów (do realizacji umowy).
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku prawnie uzasadnionych
interesów Administratora na czas ich realizacji.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych. Na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym obsługującym systemy komputerowe
wspomagające procesy szkolenia oraz na mocy odrębnych ustaw uprawnionym organom i instytucjom, np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym
postępowaniem lub w przypadku doraźnego zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii prawnej.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
9) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11) Odmowa podania wyżej wymienionych danych osobowych uniemożliwia sprzedaż wydawnictw.
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